
772

ИВАН ЈО СИ МОВ

БО ЖИЋ

На кон ду гих го ди на из не на да сам се вра тио и за те као пра зну 
ро ди тељ ску ку ћу. За пу ште ну и за ман да ље ну. Са мог ли ца мо гло 
је ла ко да се схва ти да су го ди не од су ство ва ња улу до про тра ће не. 
Ни ко ме ни је пи тао где сам то био, а ни сам ни сам имао ни ка кву 
же љу да о то ме при чам. Сим па ти је су би ле обо стра не.

Град се ни је ни ма ло из ме нио. Шу мео је још увек у гу стим 
кро шња ма ли па и ке сте но ва и кри ву да вим ули ца ма се спу штао 
ка ре ци. Ту на оба ли ћу тих да на и упо зна ти Те да.

Ба зао сам на о ко ло и ву као гро теск на ко ли ца, скле па на од 
точ ко ва ста рог би ци кла и ве ли ке жи ча не кор пе, чи ја ра ни ја на ме
на је за ме не би ла ениг ма. Ску пљао сам су ве гра не ко је су та ла си 
из ба ци ли на шљу нак.

Тед је ста јао на па лу би и чи стио ри бу. Пот пу но за ра стао у 
гу сту бра ду и ко су. На гла ви је имао ву не ну ка пу иа ко је би ло то пло.

– Тед – ре као је ка сни је док смо у про стра ној про сто ри ји под 
па лу бом је ли ри бу ко ју је ис пе као.

Звао се Тед, ис при чао ми је, и то је би ло ње го во име и пре зи
ме, ње го ва жи вот на при ча и ода кле је до пло вио и че му се на дао 
и шта је оче ки вао, украт ко, јед но став но, са мо Тед.

Јед ног да на му је па ло то име на па мет, ди гао је си дро и ето 
га сад ту на овој оба ли то ли ко ду го да је за бо ра вио кад је сти гао.

– Не зна чи ни шта, али ми се сви ђа. Уо ста лом, осим те бе и мене 
ни ко дру ги и не зна да се та ко зо вем – ре као је и пра снуо у смех.

За до вољ но је ру ка ма, ма сним од ри бе, за гла дио бр ко ве и бра
ду и скло нио ко су ко ја му се из ву кла ис под ка пе и па ла на че ло.

Сва ког да на сам од ла зио на ре ку и све се ду же за др жа вао на 
бро ду, док се, не где пред крај је се ни, ни сам скроз пре се лио. Тед 
ми је по мо гао да из ку ће, на ко ли ци ма, пре не сем две из ан ђа ле 
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фо те ље, сто ли цу за љу ља ње, ку хињ ски сто и че ти ри сто ли це, малу 
ту ча ну пећ и лу ле. Ко ли ца су све то, на на ше из не на ђе ње из др жа
ла, али су се на кра ју, под те ре том те шке ли ме не ка де са но га ма у 
об ли ку ла вљих ша па, са мо скљо ка ла у пра ши ну. Ка ду смо ипак 
пре не ли. На ру ка ма. Се лид ба је тра ја ла да ни ма, али смо би ли за
до вољ ни ура ђе ним по слом. Фо те ље смо по ста ви ли код фу ру не и 
иа ко у њој још увек ни је го ре ла ва тра, већ нас је гре ја ла по ми сао 
на то пло ту ко ја ће нас пре пла ви ти чим угла ви мо лу ле и пр ви се 
пла ми чак за плам ти.

До бро да смо до ву кли де се так тру па ца угла ча них во дом и 
сун цем. Ту смо их кра ти ли, те сте ри са ли и це па ли се ки ра ма. Убр зо 
смо, од по да до пла фо на, на пу ни ли ма га цин су вим др ви ма.

Тед је имао свој сва ко днев ни ри ту ал. Чи ме год да смо би ли 
за у зе ти, он би, у исто до ба да на, то пре ки дао и си ла зио у ма шин
ски део. Та мо је од вр тао, за вр тао и из кан ти це за уље по не кад под
ма зи вао, ве се ло пе ва ју ћи.

– Ра ди ли? – пи тао сам.
– Као швај цар ски сат – ре као би по но сно.
Био је крај но вем бра кад је пао пр ви, озби љан, снег. То ли ко 

је на ве јао да је пре крио цео брод и пре тво рио га у део оба ле. Ду го 
смо га чи сти ли са па лу бе и рам пе. По че ли смо да пр ти мо и ста зу 
на оба ли, али смо, ис цр пље ни, бр зо од у ста ли под из го во ром да је 
све што нам тре ба већ на бро ду.

Ве че ра ли смо и за спа ли у фо те ља ма. Так, так, так, чу ло се са 
рам пе, па са па лу бе, а он да су пр во за шкри па ла вра та па се сна жно 
за лу пи ла гур ну та ве тром. Ско чи ли смо из фо те ља. Тед је згра био 
фран цу ски кључ, а ја кра ћу це па ни цу и из ју ри ли смо до сте пе ни шта.

– Ку да пло ви овај брод? – упи та ла је по ку ша ва ју ћи да се на
сме ши.

Цво ко та ла је и др жа ла ру ке на гру ди ма об гр лив ши се. На се би 
је има ла са мо тан ку лет њу блу зу и крат ку сук њу, а на но га ма отво
ре не сан да ле са ви со ким пот пе ти ца ма. Шмин ка јој је би ла пот пу но 
раз ма за на, а ко са јој је ви си ла као сла ма.

– А, где би ти? На ле то ва ње? – ре као је Тед и скло нио фран цу
ски кључ иза ле ђа.

Два да на ни је је ла, ре кла нам је док је без пар до на на ва љи
ва ла на пар чад пр же ног ша ра на. Пре два ме се ца по бе гла је из 
јав не ку ће, а да нас из ка ми о на по след њег у ни зу до бро чи ни те ља 
ко ји су јој се ус пут на шли. Зо ве се Гло ри ја.

– Гло ри ја, ма ло су тра – ре као је Тед.
– А ка ко се ти зо веш? – упи та ла га је.
– Тед – ре као је Тед и по чео да се сме је.
Ја сам ре као сво је име и пре зи ме.



774

– Ти је ди ни ла жеш. Ни шта ти не ве ру јем – ре кла је и сви смо 
се на сме ја ли.

Из тор би це ко ја је ле жа ла на сто лу из ва ди ла је но вац спа ко ван 
у све жње ве.

– Ево за кар ту – ре кла је. – Кад ди же мо си дро?
Об ја сни ли смо јој на ка квом се бро ду на ла зи.
– Ов де си без бед на. Оста ни док не про ђе зи ма – ре као је Тед. 

– На ма не ћеш сме та ти. 
Ко ли ко је наш из глед ули вао по ве ре ње и мо гао да бу де пот

по ра Те до вим ре чи ма, ни сам баш си гу ран.
– У ре ду – ре кла је. – Он да ће ово би ти но вац за тро шак.
Дао сам јој не ку мо ју су ву и чи сту оде ћу да об у че. Тед и ја смо 

се окре ну ли ле ђи ма док се пре свла чи ла. Чу ли смо ка ко се ти хо 
це ре ка. За спа ла је чим је спу сти ла гла ву на ја стук, у ка ди ко ју смо 
на пу ни ли ду ше ци ма.

Про бу дио нас је ми рис ка фе. Ва тра је већ го ре ла. Тед и ја смо 
пре спа ва ли на фо те ља ма, јер су ду ше ци са Tедовог ме тал ног ле жа
ја на рас кла па ње и са мог по лу ра спад ну тог др ве ног би ли у ка ди. 
Гло ри ја је се де ла за сто лом и по сма тра ла нас док смо се уко че ни 
про те за ли и бу ди ли.

– Мом ци, да нас вас че ка озби љан по сао – ре кла је и по ди гла 
ис пи са ни па пир са сто ла. – Иде те у ку по ви ну.

Тед је без ре чи устао, узео шо љу са ка фом и па пир, и вра тио 
се на фо те љу. Чи тао је и сме јао се.

– Има мо пун ма га цин бра шна, пи рин ча и оста лих сит ни ца. 
Не ма по тре бе ово да се ку пу је.

– По ла то га је не у по тре бљи во.
– Би ла си у ма га ци ну? – упи тао је Тед и не са че кав ши од го вор 

спу стио по глед на спи сак. – Би цикл! Шта ће нам би цикл?
Тед је на био ву не ну ка пу скроз до тре па ви ца, хо дао по ред 

ме не и ду рио се. Пре не го што смо кре ну ли, Гло ри ја се из у ла, при
ма кла сто ли цу до фо те ље, ста ви ла но гу на на слон, из џе па из ва
ди ла ме тал ни ме тар, тут ну ла га за бе зек ну том Те ду у ша ку и ре кла: 

– Из ме ри ми сто па ло.
Он је за сте њао и за гле дао се у то ма ло са вр шен ство. Три пута 

је ме рио, пре не го што ми је до дао ме тар.
– Не мо гу да ви дим број ке – ре као је.
– Тре ба ју ти на о ча ре – упи тао сам до бро на мер но.
– За та кве не по сто ји спи сак – ре кла је на сме ја на Гло ри ја.
– Ме ри и ћу ти – ре као је Тед.
Хо да ли смо кроз ду бок снег.
– Би цикл. Ко ће по ово ме да гу ра на то ва ре ни би цикл – гун ђао 

је. – Бо ље да ку пи мо сан ке.
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Ре као сам му да ће мо свра ти ти до мо је ку ће и да не бри не. 
Та мо би тре ба ло да су још увек мо је ста ре сан ке, а и би цикл сам 
имао. Ни је ме слу шао, са мо је љу ти то хук нуо.

– Да знаш те жен ске ства ри за њу ку пу јеш сам.
У Те до вом дру штву до ла сци у дом мо јих ро ди те ља би ли су 

мно го при јат ни ји. Ско ро да сам се осе ћао као код ку ће. У га ра жи 
сам про на шао сан ке и три би ци кла са пот пу но из ду ва ним гу ма ма. 
Узео сам пум пу и по чео да пум пам. Све гу ме су би ле у ре ду.

– Од лич но – ре као сам. – Има мо сан ке и по би цикл за сва ког 
од нас.

– Бра во Ајн штај не – ре као је Тед. Се део је за ва љен на пред њем 
се ди шту оче вог ау то мо би ла.

До го во ри ли смо се да сам одем до про дав ни це и ку пим све 
што је по треб но за Гло ри ју, а да он за то вре ме оста не у га ра жи и 
до ве де у ред ау то мо бил. По сле би смо за јед но оти шли по оста ле 
ка ба сте ства ри и на сан ка ма их до ву кли до ку ће. Ау то мо би лом у 
град ни смо мо гли, јер му је ис те кла ре ги стра ци ја. Пи тао сам Те да 
да ли ће се сна ћи у га ра жи, и да ли има све што му је по треб но, а 
он је са мо ра ши рио ру ке и ре као: – Ово је рај.

– Му дар си ти – ре као сам му ка да сам се вра тио на то ва рен 
ке са ма. – Био сам пра ва атрак ци ја у про дав ни ци.

Др жао се за сто мак од сме ха.
– Мо гу ми сли ти – ре као је. – Ау то је из гле да у ре ду. Је ди но 

што мо ра мо да ку пи мо аку му ла тор.
Оти шли смо од мах да га на ба ви мо. Кад смо се вра ти ли Тед 

је остао у га ра жи да сре ди ау то, а ја сам на ста вио са ку по ви ном.
– Па зи сад ово! – ре као је ка да сам се вра тио. 
Ау то је за вер глао. Ра дио је као нов.
– Ти си ча роб њак – ре као сам, а он је са мо од мах нуо ру ком 

и по ка зао на ста ри аку му ла тор ко ји је ста јао по ред зи да при кљу
чен за пу ње ње.

– Са мо је он от ка зао. Све оста ло је би ло пот пу но у ре ду.
Не ко ли ко пу та смо ишли од про дав ни це до га ра же док на 

сан ка ма ни смо до ву кли све што је Гло ри ја ста ви ла на спи сак. Снег 
је све ја че па дао, ни ко ни је чи стио тро то а ре, па је сва ки од ла зак 
и по вра так тра јао све ду же, а пред ка сом је увек би ла гу жва. По
тра ја ло је док ни смо све до не ли и спа ко ва ли у ге пек и на зад ње 
се ди ште. На кра ју је Тед у ау то не ка ко угу рао и две ло па те за снег 
ко је је на шао у га ра жи.

Пут је био за ве јан, али смо мо гли да се кре ће мо. По го ми ла
ма сне га са обе стра не ви де ло се да је у то ку да на не пре ста но 
чи шћен. Ван гра да вре ме се по гор ша ло. Упа ли смо у пра ву ме ћа ву 
и за ма ло ни смо про ма ши ли одва ја ње за пут ка ре ци. До по след њих 
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ку ћа у тој ули ци ко ло воз је био ко ли кото ли ко очи шћен, али се на 
кра ју ис пред нас ис пре чио ве ли ки сне жни зид.

– Са мо су га на гу ра ли – ре као је Тед. – Хва тај ло па ту.
Де се так ми ну та без у спе шно смо по ку ша ва ли да ло па та ма за 

снег окр њи мо ту ве ли ку ба ри ка ду од стврд ну тог сне га и ле да, а он да 
је Тед опсо вао, си шао с пу та на за ве ја ни трав њак и за о би шао пре
пре ку. Вра тио се и ре као: – Мо же мо ову да.

Ус пе ли смо да на пра ви мо про лаз и на ста ви ли да ми ли мо на
пред ка ре ци. Ду вао је јак ве тар. На не ким ме сти ма је ско ро пот пу но 
ски нуо снег са шљун ка, али је ме сти мич но пра вио сме то ве. Чи сти
ли смо по два де се так ме та ра, вра ћа ли се по ау то, до во зи ли до не
очи шће ног де ла, оста ја ли ма ло да се од мо ри мо, па опет на ста вља ли 
са ло па та њем.

– Тре ба ло је сан ке да ве же мо за кров – ре као је Тед кад смо 
по след њи пут ушли да при мак не мо ау то.

Вра тио сам се пе шке по сан ке. Ис по ста ви ло се да ско ро да се 
ни смо ни од ма кли од по след њих ку ћа. Ни сам имао ср ца то да са
оп штим Те ду. На то ва ри ли смо углав ном ства ри за Гло ри ју, за кљу
ча ли ау то и упу ти ли се кроз ме ћа ву.

– Ми сли ла сам да сте се за пи ли не где и упа ли у не во љу, а ви 
се за и гра ли. Ло па ти ца ма – под ба да ла нас је Гло ри ја док се пре свла
чи ла. Тед и ја смо др жа ли но се ве за бо де не у та њи ре и је ли. – И, 
ка ко ми сто ји?

Ка да смо се нај е ли стро ва ли ли смо се у фо те ље, пи ли ви но 
и дре муц ка ли. Гло ри ја је се де ла на ду ше ци ма у ка ди.

– Те де?
– Шта?
– А где је би цикл? – ре кла је и по че ла да се це ре ка.
По след ње што сам чуо пре не го што сам пао у ду бок сан, ко ји 

је тра јао све до ју тра, би ло је хо ћу ли је су тра од ве сти да јој по ка
жем ку ћу и си гу ран сам да сам јој на то тек у сну од го во рио, хо ћу 
са за до вољ ством.

Гло ри ја је чу до од енер ги је. Про бу ди ли смо се, а на сто лу нас 
је че ка ла кај га на са шун ком за до ру чак.

– Ода кле јој ја ја и шун ка? То ју че ни смо ку пи ли – му млао је Тед.
– Би ла си у гра ду? – пи тао сам.
– Од ју трос два пут – ре кла је – а чим за вр шиш до ру чак на дам 

се да ћу и тре ћи пут. Ни си за бо ра вио обе ћа ње?
– Ни сам – ре као сам.
– Ка кво обе ћа ње? – упи тао је Тед.
Пре ко но ћи ве тар је укло нио снег са пу та и са мо је на не ко ли

ко ме ста би ло сме то ва. Шкри па ло је под но га ма. Би ло је хлад но 
сун ча но ју тро. Тед је за до вољ но ко ра чао ши ро ко ба ца ју ћи но ге. 
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Ли чио је на ве ли ког бра да тог пат ка са ву не ном ка пом на гла ви. 
Но сио је ло па те за снег.

– Ово ће би ти деч ја игра – ре као је, али ка да смо се Гло ри ја 
и ја вра ти ли из гра да ау то је био по ме рен тек на по ла пу та до бро
да. Узео сам дру гу ло па ту и по чео да скла њам снег. Гло ри ја је без 
по здра ва про шла по ред Те да.

– Што је ова ко озбиљ на?
– Не мам пој ма – ре као сам, иа ко сам знао.
Ду ри ла се. Би ла је на ва ли ла да од мах из нај ми мо не ки ка ми

он и пре не се мо кре ве те и још не ки на ме штај на брод. Ре као сам 
да ће мо то ура ди ти су тра по што да нас мо рам да по мог нем Те ду.

– Мно го је јед но став ни је да му ку пи мо ау то мо бил чић ко ји 
ће но си ти у џе пу – ре кла је.

Чим смо сти гли у ку ћу мо јих ро ди те ља укљу чио сам гре ја ње, 
а она је, на кон што је про шњу ра ла по свим бу џа ци ма, узе ла уси
си вач, па ја ли цу и кр пе и по че ла да пе ву ши.

– За што се тру диш ов де ио на ко ни ког не ма?
– За то што ме чи ни срећ ном – ре кла је сва за ја пу ре на од чи

шће ња.

Све Те до ве прог но зе о деч јој игри су па ле у во ду, ма да би пре
ци зни је би ло ре ћи, за тр пао их је но ви снег ко ји је све ја че ве јао.

– Ко ли ко има ове про кле ти ње? – ја дао се. – А ве ру јеш ли ти 
ме ни да во лим кад па да снег? Да нам је са да је дан ка ми он са ра о
ни ком. Пр шта ло би на све стра не! Што се она смр за ва на по љу? 
Шта то ра ди?

Гло ри ја се ни је од мах по пе ла на брод. Оста ла је на по љу.
– Из гле да да пра ви Сне шка.
– Ба ла ви ца. Њој је до игре! – ре као је Тед.
Ло па та ли смо још ма ло кад је ре као да је сад ствар но до ста.
– На ста ви ће мо су тра.
Ус пе ли смо да при мак не мо ау то мо бил тек то ли ко да га на

зре мо са бро да. Цр ве ног но са и обра за, Гло ри ја је ду ва ла у ша ке 
до те ру ју ћи свог сне жног чо ве ка.

– И то је Сне шко Бе лић? Не маш ти пој ма – ре као је Тед, ба цио 
ло па те и по чео да ко тр ља гру дву. – Сад ћеш ви де ти шта је умет ност.

Са гнуо сам се и ја и по чео да ко тр љам сво ју ку глу. На пра ви
ли смо је да на ест Сне шка кад су нам се ша ке уко чи ле од хлад но ће. 
Тед је из не ких џа ко ва са бро да пу них пр ња до нео ша ло ве, ка пе и 
дуг мад, а ја шар га ре пе за но се ве. Гло ри ја је пра ви ла ан ђе ла у сне гу. 
Ка да смо за вр ши ли са уде ша ва њем сне жних ле по та на на го во ри ла 
нас је да се и ми тре сне мо на ле ђа у снег и на пра ви мо по јед ног.

– Три ан ђе ла – ре кла је.
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– Ја ви дим са мо јед ног ан ђе ла, ду шо – ре као је Тед. – И оти ске 
две бу да ле.

Ва тра се би ла скроз за га си ла. Бр зо смо на ло жи ли пећ и ста
ви ли ви но да се ку ва. Гло ри ја је хте ла да при пре ми ру чак, али смо 
је од го во ри ли и је ли смо шун ку, сир, ба ре на ја ја и хлеб. Пре не го 
што смо се пре пу сти ли дре ме жу, ома мље ни ми ри сом ка ран фи ли
ћа и ци ме та из шо ља са то плим ви ном, ста ли смо код про зор че та 
и по сма тра ли за ве ја ни пут до бро да ои ви чен на сме ја ним чу ва ри
ма и оти ске у сне гу три срећ не ду ше.

Кроз по лу спу ште не кап ке, пре не го што ћу да уто нем у сан, 
гле дао сам у кре де нац са фи о ка ма.

– Знаш ли ти ко ли ко па ра има у тој фи о ци? Де сет го ди на мо
же мо да жи ви мо ов де нас тро је као бу бре зи у ло ју. Да хо ће мо мо
же мо да ку пи мо ка ми он. Са ра о ни ком – ре као ми је Тед, ра ни је, 
док смо још чи сти ли снег.

Ва тра је пуц ке та ла, Тед је већ гла сно хр као, а Гло ри ја као да 
је би ла и ни је би ла ту.

Ка да смо се Тед и ја про бу ди ли био је пот пу ни мрак. Ва тра 
је још увек го ре ла у пе ћи и кроз ру пи це на ло жи шту осве тља ва ла 
је про сто ри ју. Гло ри ја ни је би ла на ду ше ци ма у ка ди. Упа ли ли смо 
све тло и по тра жи ли је по бро ду. Снег је још увек па дао и пре крио 
је ан ђе ле. По пу ту, из ме ђу сне жних љу ди, ви де ли су се са мо ње ни 
тра го ви ко ји су во ди ли ка гра ду.

– Мо жда је оти шла по ка ми он да пре ба ци кре ве те – ре као 
сам и ис при чао Те ду шта ми је пред ло жи ла.

– Но ћу по ве ја ви ци? – ре као је Тед. – Ни она ни је то ли ко луда 
да то ура ди. А што ни си од мах из нај мио ка ми он?

– Ми слио сам да ти тре ба по моћ. Због то га сам по жу рио на зад.
– Ти ми слиш да је чи шће ње тог сне га деч ја игра? Чи сти ће мо 

ми то да ни ма – ре као је и, убр зо ће се по ка за ти, опет по гре шно 
прог но зи рао.

Не би се Тед хле ба нај ео као про рок.
– А шта ако је од лу чи ла да оде?
– Што би то ура ди ла? Ов де је си гур на и срећ на.
– Мо жда јој је то до са ди ло – ре као је Тед и оти шао до кре ден

ца. Отво рио је фи о ку у ко јој је ста јао Гло ри јин но вац. – Ни је га по
не ла – ре као је, за тво рио фи о ку и оти шао до окру глог про зор че та. 
– Ве је. Ка ко је кре ну ло ау то ће оста ти у сне гу до про ле ћа – ре као 
је за ми шљен. – Чи ме ми слиш да ће пла ти ти ка ми он ако ни је по
не ла но вац?

– Ти као знаш ко ли ко та мо тач но нов ца има? При ме тио би 
од о ка да не до ста је сит ниш?
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– На рав но да не бих. И на рав но да не знам ко ли ко има. И ја
сно је да га има мно го. А нас дво ји ца смо две би тан ге ако она оде 
и упад не у не ку не во љу – ре као је и на ста вио да пи љи у ве ја ви цу. 
– Шта је сад ово ког ђа во ла! – вик нуо је, згра био јак ну и из ле тео 
на по ље.

Од мах сам кре нуо за њим.
– Ро та ци о но све тло – ре као је Тед жмир ка ју ћи пред на ле ти ма 

гу стих па ху ља. – По ли ци ја.
– Мо жда ам бу лант на ко ла.
– По ко га су од нас дво ји це кре ну ли, Ајн штај не? По ли ци ја је 

си гур но.
Во зи ло се ја ко бр зо при бли жа ва ло. Ви део се снег ко ји је пр штао 

увис.
– Ка ко ли во зе по ово ме? – ре као је Тед. – Бу да ле иду пра во 

на ау то.
И ишло је пра во ка ау то мо би лу кад је ма ло пре ње га скре ну ло 

уле во и луч но се кре ћу ћи упу ти ло опет ка на ма. Сад нам је би ло 
при лич но бли зу.

– Ка ми он са ра о ни ком – ре као је Тед у не ве ри ци.
Бли зу бро да ка ми он је ма ло ма не ври сао и раш чи стио не ве

ли ку по вр ши ну, а он да је стао.
– По жу ри те да ис то ва ри мо – ре кла је Гло ри ја и ис ко чи ла из 

ка би не на снег. – Чо ве ку се жу ри.
– До не ла си са мо два кре ве та? – упи тао сам кад смо све већ 

пре не ли на брод.
– А где би смо ста ви ли тре ћи? – ре кла је по ка зу ју ћи про сто ри ју 

кр ца ту на ме шта јем, ко ји смо не ка ко ус пе ли да рас по ре ди мо. 
Кре ве те смо не ка ко угу ра ли у две ка би не из ко јих смо из ба

ци ли Те дов ме тал ни и остат ке др ве ног ле жа ја ко ји сам ја ко ри стио.
– Ја ни са ким не ћу да спа вам – ре као је Тед и по гле дао у Гло

ри ју. – Хо ћу да ка жем да са њим не ћу да спа вам – до дао је и да ље 
гле да ју ћи у Гло ри ју. – Спа ва ћу сам!

– До бро сад кад смо и то ре ши ли – ре кла је – има ли не ко иде
ју ка ко да се оку пам у овој ка ди?

– Схва тио сам – ре као је Тед.
– Шта? – упи та ла је.
– Нас дво ји ца тре ба да иде мо да пра ви мо сне шка.
– Те де кад на пу ним ка ду, где по сле да ис пу стим во ду? Си гур

но не на под.
– А, то! То је нај ма њи про блем – ре као је Тед и узео не што па ра 

из фи о ке.
– Хај де – ре као ми је – мо ра мо до гра да да ку пи мо пар сит ни ца.
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Кад смо би ли ис то ва ри ли све из ка ми о на, Тед је за мо лио во
за ча да се вра ти пу тем ко ји је во дио до за ве ја ног ау то мо би ла. 
За мо лио га је да во зи па жљи во ка ко не би сру шио не ког сне шка.

– Ва ши клин ци су се баш по тру ди ли – ре као је во зач кад су 
про шли по ред њих.

– О, ча роб на су то де ца – ре као је Тед. Бар нам је, це ре ка ју ћи 
се, та ко ис при чао да је би ло.

– Сти гли смо ку ћи! – раз драо се кад је ис пред бро да упар ки
рао ау то.

Гле да ли смо га ка ко на сме јан, од уха до уха, под ду гом се дом 
ко сом сто ји на сло њен на кров ау то мо би ла.

Са да ка да смо се во зи ли ка гра ду, па још и ау то ко ри сти ли у 
не ку свр ху, од ње га ни је би ло за до вољ ни јег чо ве ка на све ту.

– Ба ла ви ца. Мој би цикл – сме јао се по што ви ше ни је мо гао 
да из др жи да глу ми да је увре ђен. Ме ђу ства ри ма ко је је пре не ла на 
брод био је и је дан би цикл. Чим га је угле дао Тед је ре као: – Твр до
гла ва си ти. Не од у ста јеш да гу раш то чу до по овом ки ја ме ту.

– Ја да гу рам твој би цикл, Те де? – ре кла је Гло ри ја.
У гра ду смо ку пи ли два ко ту ра це ви, ко ји ма је Тед кроз ру пу 

на пра вље ну у по ду под ка дом, ре шио про блем ис пу шта ња во де 
спро во де ћи је ван брод ског тру па, и до вео то плу и хлад ну во ду 
из ве ли ког ку хињ ског бој ле ра. Скле пао је ме тал ни но сач ко јим је 
при чвр стио сла ви ну за ка ду. Са мо сам му од ма гао док је мај сто
ри сао. Ипак, би ла је и јед на ствар због ко је је мо је при су ство би ло 
нео п ход но. Тед мно го во ли да га не ко хва ли док не што ра ди.

Кад смо за вр ши ли на сто лу нас је че ка ла ве че ра. Је ли смо и 
сме сти ли се у фо те ље да дре ма мо.

Гло ри ја је че пом за тво ри ла од вод и пу сти ла во ду. Ста ви ла је 
ру ку под млаз, а он да нам је при шла и по љу би ла нас.

– Ти си ге ни је – ре кла је Те ду.
Ка да се на пу ни ла. За вр ну ла је сла ви ну. Да су на ка би на ма била 

вра та, ко ја су ко зна кад, Тед нам ни је ре као, и ко зна због ко је свр хе 
ски ну та са шар ки, мо гли би смо да се по ву че мо на кре ве те, али са 
пра зним отво ри ма то би би ло са свим не у ме сно. Пре о ста ло нам је 
још са мо да се об у че мо и...

– Да иде мо ми да пра ви мо сне шка? – пи тао је Тед пот пу но 
озби љан.

– Ме ни не сме та – ре кла је и уга си ла све тло.
– Ни ме ни – ре као је Тед. – Ко ме сме та не ка иза ђе.
Осве тље на пла ме ном пе ћи ски ну ла је оде ћу и ушла у ка ду. 

Ни сам си гу ран да смо, бар не ко вре ме, Тед и ја уоп ште ди са ли.
Ују тру док смо пи ли ка фу Тед је упи тао: – Да ли сам мно го 

хр као но ћас? 
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– Спа вао си као јаг ње – ре као сам.
– Ско ро као ти, ба ра бо, – про це дио је кроз зу бе, кад је Гло

ри ја уста ла да до не се до ру чак.
– Шта је то? – упи тао је по ка зу ју ћи на на ран џу у мо јој ру ци.
– На ран џа – ре као сам.
– Не, не го ба на на, Ајн штај не! – ре као је. – От куд ти? То ни смо 

ку пи ли.
– Гло ри ја ми је ју трос до не ла из гра да.
– О, го луп чи ћи – ре као је. – И ка ко иде би цикл по сне гу?
– Не знам, при ча ћеш ми – ре кла је Гло ри ја. – Ишла сам ау том.
Тед је ско чио и оти шао до про зо ра.
– Да ли је мно го оште ћен? – упи тао је.
– Ако хо ћеш мо гу да те на у чим да во зиш би цикл – ре кла је 

Гло ри ја.
– Вр даш! Вр даш! Чим ме њаш те му зна чи да си га чук ну ла 

– ре као је Тед, огр нуо јак ну и иза шао.
– Ко ји је сад ово ђа во? – чу ли смо Те да.
– Ствар но си у не што уда ри ла? – пи тао сам.
– Ти си мо је ћак ну то пи ле – ре кла је Гло ри ја. – ко зна због 

че га га ла ми.
Има ла је исти осмех као но ћас у кре ве ту, ка да ми је ре кла: 

– У ре ду је. За бо ра ви све што знаш о ме ни. Ово је дру га чи је. Мно го 
ми се сви ђаш.

Ују тру сам на ја сту ку за те као на ран џу, као ма ло ми ри сно 
сун це.

Тед је уле тео др же ћи у ру ци ко ве рат.
– Шта је то? – пи тао сам.
– Пи смо, Ајн штај не. Шта би дру го би ло – ре као је.
– Од ко га? – пи та ла је Гло ри ја.
– Не пи ше.
–За ко га? – пи тао сам ја.
– Не пи ше.
– Што га не отво риш? – ре кла је Гло ри ја.
– За што ја? – ре као је Тед.
Бе ли ко ве рат је ле жао на сред сто ла. Све тро је смо га по сма

тра ли и пу ши ли.
Мо жда је са мо пра зан ко ве рат – ре као сам.
– Ни је. Уну тра је па пир – ре као је Тед.
– Мо жда пра зан па пир – ре као сам.
– Узми па по гле дај, не ће те ује сти. Ко ве рат се ма ло про ви ди.
– То се ти са на ма за ви тла ваш – ре као је Тед Гло ри ји.
– Не. Али ште та што се ни сам то га се ти ла.
– Мо жда је љу бав но – ре као је Тед.
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Гло ри ја се гла сно сме ја ла.
– Ти би га од мах пре по знао. Ве ро ват но си се у жи во ту на до

би јао љу бав них пи са ма – ре кла је.
– Баш – на сме јао се и Тед – на до би јао. Ни ко их ни је ме ни пи

сао, али о љу бав ним пи сми ма знам све. На слу шао сам се тих при ча 
у жи во ту – ре као је, а он да као да се не че га се тио, узео је ко ве рат 
и оми ри сао га. Гло ри ја је ври шта ла од сме ха. Тед је на пра вио гри
ма су као да је не што гад но оми ри сао и вра тио је ко ве рат на сто.

– Где си га на шао? – пи тао сам.
– На па лу би пред вра ти ма.
– Ни је га би ло кад сам се ја вра ти ла из гра да.
– Да га отво ри мо? – пи тао сам.
– Не ка га отво ри онај ко ме је по сла то – ре као је Тед. – Ме ни 

си гур но ни је, па га ја не ћу ни отва ра ти. Ја и ни сам ов де.
– Они ма ко ји би ме не да по здра ве – ре кла је Гло ри ја и на пра

ви ла по крет као да се би за те же ом чу око вра та – си гур но ни је до 
до пи си ва ња.

– Ти си из гра да, Ајн штај не. Отво ри га ти. Те бе ов де зна ју.
– Мо жда нам не ко че сти та Бо жић – ре као сам ја.
– Ра но је за Бо жић – ре кла је Гло ри ја.
– Бо жић у но вем бру? Е, мој Ајн штај не!
Оста ви ли смо пи смо на сто лу.
Тед је си шао у ма шин ско, ја сам оти шао да се чем др ва а Гло

ри ја је пра ла веш у ка ди. Кад нас је ка сни је по зва ла да по пи је мо 
ка фу, ре кла је: 

– Ако ни ко не же ли да отво ри пи смо, ја ћу га ба ци ти у пећ.
– Ле жи ту на сто лу као не ка пре су да – ре кла је ка сни је.
– Мо жда је ствар но че стит ка за Бо жић – ре као је Тед.
– Ду хо ви то – ре као сам.
– А ме ни је са ва ма Бо жић сва ког да на – ре кла је Гло ри ја.
Нас дво ји ца смо ћу та ли.
– Ви дим да сте баш срећ ни што сам ов де.
– Ни кад ни сам био срећ ни ји у жи во ту – ре као је Тед.
– А ти? – упи та ла ме је Гло ри ја.
– На рав но да сам и ја сре ћан.
– До ка жи те.
– Ка ко? – упи та ли смо углас.
До си ноћ Тед и ја смо мо гли да ка же мо да смо из истог раз

ло га срећ ни што је Гло ри ја са на ма, што је сво јим до ла ском уне ла 
ве дри ну у на ше от пад нич ке жи во те на бро ду на су ка ном на пу стој 
оба ли, али на кон про шле но ћи ме не је гре ја ло дру га чи је сун це.

За Гло ри ју жи вот, без об зи ра ко ли ко су ров, био је игра, а игра 
је би ла је ди на ствар ност. Без про шло сти ко ју је без има ло тру да 
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успе ва ла да гур не у за бо рав и да осме хом за тр па тај без дан; Без 
бу дућ но сти, јер да ју је не ко пи тао да ли уоп ште по сто ји су тра, 
она би му, си гу ран сам, ре кла да је то са мо из ми шљо ти на пре пре
де ња ка ко ји су ту да би уне ли не мир; ста ја ла је на сме ја на ис пред 
нас дво ји це и ре кла: – Хај де да да нас сла ви мо Бо жић.

И истог тре нут ка из јед на чи ла је Те да и ме не и опет смо би ли 
она два чу да ка ко ји ма је ба ну ла у жи вот. Ако смо срећ ни што је са 
на ма по це па ће мо ка лен да ре, за ме ни ће мо дан за ноћ, сун це за ме
сец и ме сец за сун це, за де ну ће мо зве зда но не бо за по јас и игра ти 
лу до укруг све док ра дост тра је.

– Ти мо раш да пре те ру јеш – не го до вао је Тед гле да ју ћи спи
сак ко ји је Гло ри ја на пра ви ла. – Укра си за јел ку и лам пи це? Шта 
ће нам то кад не ма мо јел ку.

– И јел ка је на спи ску – ре кла је.
– Што да ку пи мо јел ку, кад их има ма ло да ље на оба ли?
– Ни сам зна ла. Он да ће те оти ћи по њу чим се вра ти те из гра да.
– Ки ти ће мо јел ку у но вем бру?
–Да нас ни је но вем бар не го Бо жић – ре кла је Гло ри ја.
– До бро, до бро – ре као је Тед. – И што ово ли ка хра на? Као да 

зо ве мо на ру чак и ове ко ји нам ша љу пи сма. И гу ска? Где да на ђем 
гу ску?

– У ме са ри или на пи ја ци – ре кла је. – Хај де Те де ни си ти баш 
то ли ки пу сти њак.

Тед је био у пра ву ни у ме са ри ни на пи ја ци ни смо на шли 
гу ску, али нам је јед на про да ва чи ца на пи ја ци по ну ди ла пат ку.

– До бро, гу ска, пат ка, све је то исто – ре као је Тед. – Из ме ри 
то ме со и дај нам.

– Про да јем је ђу ту ре – ре кла је и по ди гла кор пу од пле те ног 
пру ћа под ко јом је чу ча ла пат ка.

– То је жи во – ре као је Тед.
– Нор мал но да је жи ва – ре кла је про да ва чи ца и ухва ти ла 

пат ку за кри ла. – Хај де Ро за ли ја не мој да се сти диш.
– То је жи во и има име – био је за па њен Тед.
Ку пи ли смо и Ро за ли ју и кор пу и ти ме је ку по ви на би ла за

вр ше на.
– Баш си ми ти не ка ле по ти ца Ро за ли ја – ре кла је Гло ри ја 

ми лу ју ћи пат ку по гла ви.
Ис при ча ли смо јој ка ко смо је ку пи ли.
– Сре ћа да ни сте ве про ве и би во ле до те ра ли до бар ке. Они 

су бар упа ко ва ни – ре кла је.
Ро за ли ја је крот ко ста ја ла до пу шта ју ћи јој да је ми лу је по гла

ви, а он да је по че ла да ис тра жу је про сто ри ју. Ту и та мо оста вља
ју ћи тра го ве.
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– Ала ре ше та, не ре пе ти ра – ре као је Тед кроз смех, а он да се 
уо зби љио угле дав ши нож у Гло ри ји ној ру ци.

– Шта ће ти то?
– Ко ће од вас дво ји це да је за ко ље?
– Што би смо то ура ди ли? – упи тао је Тед.
– Ако же ли те и њу за ру чак.
– Ја не ћу да по је дем Ро за ли ју – ре као је Тед.
– Ни ја – ре као сам.
– До бро иди те он да по јел ку. Ро за ли ја ду шо, до бро до шла ку ћи.
Тед и ја смо кре ну ли, а Ро за ли ја је за ге га ла за на ма. Ни смо 

мо гли ни ка ко да је од вра ти мо од на ме ре да нас пра ти па смо на 
кра ју од у ста ли и пу сти ли да ви ди мо да ли ће си ћи и са бро да.

Гло ри ја нас је по сма тра ла кроз окру гло про зор че. На сне гу 
су би ла три па ра тра го ва. Те до ви, Ро за ли ји ни и мо ји. Да ли је Ро
за ли ја ими ти ра ла Те да или је Тед под ње ним ути ца јем уса вр шио 
сво је ге га ње би ло је те шко пи та ње.

Од го ва ра ју ћу јел ку смо тра жи ли не да ле ко од бро да. Пр ва на 
ко ју смо на и шли, по Те до вом ми шље њу, би ла је са вр ше на. Сру ши
ли смо је, по ди гли Ро за ли ју на игли ча сто гра ње и по не ли ка бро ду. 
Тед је ишао на пред и др жао код од се че ног де ла, ја сам био за гњу
рен у игли це код зад њег де ла, а Ро за ли ја се клац ка ла угње жђе на на 
сре ди ни. На шли смо не ко ста ро, ома ње бу ре, на пу ни ли га зе мљом, 
ко ју смо мо ра ли да за ли је мо вре лом во дом и ото пи мо за мр зну ту 
ко ру, па тек он да да је ис ко па мо, и у ње га ста ви ли јел ку.

Гло ри ја је за вр ша ва ла ру чак, ми смо оки ти ли јел ку и по ста
ви ли лам пи це, а Ро за ли ја се за до вољ но брч ка ла у ка ди пу ној во де.

Се ли смо да ру ча мо. Сто је био пре пун ђа ко ни ја.
– Ствар но је Бо жић – ре као је Тед.
– Са мо још јед на сит ни ца па ће би ти – ре кла је Гло ри ја, уста ла 

и из кре ден ца из над фи о ке у ко јој је ста јао но вац узе ла нео тво рен 
ко ве рат.

Оти шла је до пе ћи и гур ну ла га у ва тру.
– Сре ћан Бо жић – ре кла је.




